
In amintirea profesorului Moise Tuturea
De ce oare, uneori, viata pare nedreapta si cei care par a fi daruiti celorlalti ne parasesc mult prea repede?
De ce oameni, cu o mare probitate profesionala, adevarate exemple de viata, pilde de urmat, formatori de
caractere si suflete cu o mare frumusete pleaca pelerini la portile vesniciei atunci cand inca ar mai avea
asa de multe de oferit? Mai ales acum, cand lumea pare rasturnata si intr-o cautare permanenta de
identitate, pierduta pe un drum care nu pare a avea o tinta precisa... De ce? Iar de multe ori, raspunsul
pare aproape firesc. Poate doar asa ne mai aducem aminte ca ei sunt printre noi, invatand sa ii pretuim si
sa intelegem, uneori tardiv, ca fara ei lumea nu mai este la fel de frumoasa si ca momentele petrecute in
preajma lor sunt irepetabile. Un astfel de om, de o mare bogatie morala si spirituala, si de o modestie
aparte, ne-a parasit in aceste zile, pentru a intalni alte taramuri. Profesorul, omul Moise Ţuturea, va
ramane mereu la poarta sufletelor celor care l-au cunoscut ca fiind cel ce a muncit o viata pentru cei din
jur si prin cei din jurul sau. Ca a fost vorba de anii cand coordona procese complicate de productie sau ca
a fost vorba de anii cand, cu maiestrie si multa rigurozitate, impartasea cunostinte studentilor, construind
o scoala aici la Sibiu, cuvantul ce l-ar caracteriza cel mai bine este: munca. Munca neobosita pentru a
cladi un lucru trainic si pentru a lasa o urma a trecerii prin viata. il auzeai mereu spunand ca nu poti
deveni un om, daca nu ai sadit un pom si nu ai facut o casa. E greu de cuprins in cuvinte universul intreg
al celui ce, cu mare tristete, spunem ca a fost prof. dr. ing. si ec. Moise Ţuturea. E greu sa conturezi in
cateva randuri tusele de personalitate ale unui om cu mare daruire pentru tot ceea ce a facut, dar merita
cateva momente in care sa punctam cateva repere importante. A pornit la drum ca inginer, iar apoi
coordonator al unor activitati importante intr-o intreprindere reper pentru industria sibiana, intreprinderea
de Piese Auto din Sibiu / azi COMPA. Iar asa cum prima dragoste nu se uita, asa a ramas acest loc, un
nesecat izvor de amintiri si exemple la poarta sufletului celui care intre timp, pastrand creionul de
inginer, a trecut la catedra, faurind impreuna cu alti deschizatori de drum o facultate, iar mai apoi o
universitate in acest oras de suflet. Niciodata nu a uitat locul de unde a plecat, iar amintirile sale erau
populate mereu cu oameni, intamplari si fapte din productie. Ingineria a fost mereu o profesiune de
credinta, iar anii in care a format si a modelat caractere, promotii intregi de absolventi, care astazi sunt, la
randul lor, oameni importanti pentru locurile in care isi desfasoara activitatea, sunt ani de referinta pentru
invatamantul superior sibian. Toti cei care, intr-un fel sau altul, i-au fost in preajma s-au hranit cu
informatii si multe cunostinte ce s-au dovedit fundamente pentru pregatirea lor profesionala. Sesizand
importanta schimbarilor mediului economic romanesc si tendintele aparute in anii de formare a
economiei de piata, in 1993 a pornit la drum pentru a construi o poveste frumoasa, ce a crescut si s-a
dezvoltat, primind forma si context. Atunci, profesorul, omul, inginerul si economistul, devenit intre
timp, Moise Ţuturea, impreuna cu o echipa inimoasa s-a implicat in demararea unui program cu
Universitatea Missouri din Statele Unite, scriind astfel actul de nastere al Şcolii de Inginerie Economica
din cadrul Universitatii "Lucian Blaga " din Sibiu. Un program care de atunci a crescut, s-a dezvoltat si
si-a dovedit viabilitatea in timp. A crezut mereu in acesta, l-a construit cu efort si migala, cu consecventa
si incredere, si mai ales, cu foarte multa munca. A coagulat in jurul lui o echipa ce a invatat de la el
tenacitatea, s-a inoculat de rigurozitate, a crezut in sansa ei si in sansa ca ideea si scanteia curajului de
inceput sa se transforme intr-o certitudine care acum are la activ multe promotii reusite de absolventi,
multi dintre ei cu functii importante in angrenajul economic al mediului de afaceri. Iata cum un vis si o
idee primesc contur si devin realitate, prin vointa unor oameni care se grupeaza in jurul unui lider
adevarat, daruit si devotat scolii, uitand de sine, identificandu-se cu daruirea pentru cei apropiati, oameni
ai scolii, studenti, mediu de afaceri. Nu a judecat cu blandete si examenele prin care au trecut multi
absolventi dar cu toate acestea nimeni nu l-a uitat si in sufletul fiecaruia. O alta vorba cu talc, spusa in
momentele de amintire, se refera la faptul ca pentru un om trecut prin diverse scoli, va ramane mereu un
gand de recunostinta pentru acei profesori exigenti care iti marcheaza viata si care te pregatesc cu
adevarat pentru viata. Dovada ca acest lucru e adevarat,e ca acum, cand profesorul si-a spus ultimul curs
si peste toate s-a asternut tacerea, cei mai multi dintre cei care i-au fost studenti, au venit sa aduca un
omagiu celui ce i-a format pentru viata cu exigenta si blandete, cu munca si cu multe momente frumoase,
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cladind promotii si generatii. A format o scoala, a format o specializare, a construit o echipa, a crezut
intr-un vis care acum traieste si dainuie. Acum totul e tacere, ultimul curs s-a incheiat si profesorul s-a
retras putin printre stele. Deabia acum simtim ca linistea e prea adanca. Este randul discipolilor sa-i duca
visul mai departe. Chiar daca din pacate "orologiul" celui ce a fost Moise Ţuturea a inghetat secundele
vietii proiectele si imaginea domniei sale vor continua, biruind trecatorul. Asa scriem istoria, asa
identificam evenimentele, raportandu-ne la un sistem de referinta temporal arbitrar, si totusi extrem de
util. Dar acolo, departe este nazuinta noastra, materializata in viitor, dar viitorul este doar prezentul altora
transpus prin eforturile si dorintele noastre, asa mereu si mereu, perpetuu. Construim mereu asemenea lui
Manole care a zidit-o pe Ana ca astfel ctitoria sa tina si sa dainuie in timp, ne subjugam existenta efemera
unor clipe importante, pe care le zidim in edificiul timpului, pentru ca altii sa aiba materialul care trebuie
sa fie fundatia unei noi constructii, unui alt vis, in timp ce cu evlavie nu mai putem decat sa spunem in
amintirea formatorului nostru: Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
  
  In numele Catedrei de Inginerie Economica din Facultatea de Inginerie
  
  Dan Miricescu
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